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Wystąpienie poświęcone zostanie przedstawieniu problematyki polsko-czeskiej współpracy w turystyce, na przykładzie 

polskiej i czeskiej strony Śląska Cieszyńskiego, Jastrzębia-Zdroju i Godowa. Zaprezentowane zostaną wybrane 

projekty, ich rezultaty, korzyści dla partnerów i turystów z obu stron granicy. Przedstawiona zostanie także autorska 

metodologia tworzenia transgranicznej oferty turystycznej INFOTUR oraz transgraniczna strategia komunikacji marek 

turystycznych Śląska Cieszyńskiego. Zaprezentowane zostaną również instrumenty finansowego wsparcia takiej 

współpracy. 
 

Přednáška bude věnována představení problematiky polsko-české spolupráce v cestovním ruchu na příkladu polské a 

české strany Těšínského Slezska, Jastrzębie-Zdrój a Godów. Prezentovány budou vybrané projekty, jejich výsledky, 

přínosy pro partnery a turisty z obou stran hranice. Představena bude také metodika tvorby přeshraniční turistické 

nabídky INFOTUR a přeshraniční komunikační strategie turistických značek v Těšínském Slezsku. Představeny budou 

také nástroje finanční podpory této spolupráce. 

 



Wprowadzenie - krótko o Śląsku Cieszyńskim 

Śląsk Cieszyński (cz. Těšínské Slezsko), to na mapie Europy Środkowej region szczególny. Historycznie 

obejmuje on ziemie dawnego Księstwa Cieszyńskiego, w jego granicach z lat 1315 – 1572, podzielone w 1920 r. 

pomiędzy Polskę i Czechosłowację.  

Pod względem geograficznym, rozciąga się na terenach zachodniej części Pogórza Śląskiego (zwanej Pogórzem 

Cieszyńskim), Beskidu Śląskiego, wschodniej części Beskidu Śląsko-Morawskiego, południowo-wschodniej 

części Kotliny Ostrawskiej oraz południowo-zachodniej części Kotliny Oświęcimskiej. 



Śląsk Cieszyński 
wg Wikipedii 

Śląsk Cieszyński to kraina historyczna w Polsce i Czechach, 

obejmująca południowo-wschodnią część Śląska, skupioną wokół miast 

Cieszyn (PL), Český Těšín (CZ) i rzeki Olzy. Jego obszar to ok. 2280 km², 

obecnie teren ten zamieszkuje ponad 800 tysięcy ludzi (463 tysiące po 

stronie czeskiej plus ok. 350 tysięcy osób po polskiej). 

Więcej na: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85sk_Cieszy%C5%84ski 

 Ponad 

800 tys. 
osób zamieszkuje cały  

Śląsk Cieszyński. 

Około 

463 tys. 
osób mieszka po czeskiej 

stronie Rzeki Olzy. 

Około 

350 tys. 
osób mieszka po polskiej 

stronie Rzeki Olzy. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85sk_Cieszy%C5%84ski


Polska Marka Turystyczna 
Śląsk Cieszyński 
na mapie Polski 



Śląsk Cieszyński 
 
Odkrywaj 
#bezgranic 
#bezhranic 

       @Slask.Cieszynski   
        
       @slask.cieszynski 
       
       youtube.com/c/ŚląskCieszyński 

http://www.youtube.com/watch?v=hxP8ZGrGzkE
https://www.facebook.com/Slask.Cieszynski/
https://www.instagram.com/slask.cieszynski/
https://www.youtube.com/c/%C5%9Al%C4%85skCieszy%C5%84ski


Śląsk Cieszyński - bezgranicznie warto odwiedzić! 
Wyjątkowe połączenie niezwykłych walorów przyrodniczych, bogatej kultury ludowej górali 

beskidzkich, silnego poczucia tożsamości regionalnej mieszkańców oraz fascynującej, 

piastowskiej i austro-węgierskiej historii sprawia, że Śląsk Cieszyński to miejsce, które 

bezgranicznie warto odwiedzić. 

Zachęcamy do odwiedzenia tego szczególnego regionu, żeby poznać Śląsk Cieszyński; żeby 

rozsmakować się w nim i wydeptać tu swoje własne ścieżki. 

 



Śląsk Cieszyński Polska Marka Turystyczna. 
marzec 2021 Wersja 1.0 

opracowanie: Mateusz Wit Waliczek, remarco.eu, oraz Zespół zarządcy marki - SRiWR “Olza”, biuro@olza.pl  

Mapa Śląska 

Cieszyńskiego 

https://remarco.eu/
mailto:biuro@olza.pl


Śląsk Cieszyński Polska Marka Turystyczna. 
marzec 2021 Wersja 1.0 

opracowanie: Mateusz Wit Waliczek, remarco.eu, oraz Zespół zarządcy marki - SRiWR “Olza”, biuro@olza.pl  

Stowarzyszenie Rozwoju  

i Współpracy Regionalnej „Olza”  

czyli 

Euroregion Śląsk Cieszyński 

https://remarco.eu/
mailto:biuro@olza.pl


Śląsk Cieszyński Polska Marka Turystyczna. 
marzec 2021 Wersja 1.0 

opracowanie: Mateusz Wit Waliczek, remarco.eu, oraz Zespół zarządcy marki - SRiWR “Olza”, biuro@olza.pl  

Powiat 

Cieszyński 

https://remarco.eu/
mailto:biuro@olza.pl


Śląsk Cieszyński Polska Marka Turystyczna. 
marzec 2021 Wersja 1.0 

opracowanie: Mateusz Wit Waliczek, remarco.eu, oraz Zespół zarządcy marki - SRiWR “Olza”, biuro@olza.pl  

 

Śląska 

Organizacja 

Turystyczna 

https://remarco.eu/
mailto:biuro@olza.pl


Śląsk Cieszyński Polska Marka Turystyczna. 
marzec 2021 Wersja 1.0 

opracowanie: Mateusz Wit Waliczek, remarco.eu, oraz Zespół zarządcy marki - SRiWR “Olza”, biuro@olza.pl  

Program 

INFOTUR 

oraz 
Rada 

Regionalna         

z Trzyńca 

https://remarco.eu/
mailto:biuro@olza.pl


Śląsk Cieszyński Polska Marka Turystyczna. 
marzec 2021 Wersja 1.0 

opracowanie: Mateusz Wit Waliczek, remarco.eu, oraz Zespół zarządcy marki - SRiWR “Olza”, biuro@olza.pl  

• wspólna promocja Śląska 
Cieszyńskiego w ramach 
uczestnictwa na krajowych i 
zagranicznych targach i imprezach 
wystawienniczych; 

• wspólne działania na rzecz 
kreowania wizerunku Śląska 
Cieszyńskiego za pośrednictwem 
działań wydawniczych, publikacji 
oraz poprzez prowadzenie serwisów 
internetowych; 

Promocja marki 
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• współuczestnictwo                           
w działaniach programu 
INFOTUR służącemu poprawie 
atrakcyjności turystycznej 
regionu poprzez tworzenie 
warunków dla rozwoju 
produktów turystycznych                
na pograniczu polsko-czeskim 
w Euroregionie oraz rozwojowi 
transgranicznej informacji 
turystycznej; 

Promocja marki 
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• współuczestnictwo w systemowych 
działaniach związanych z rozwojem 
ponadlokalnej informacji turystycznej                  
(w ostatnim czasie realizowane w 
szczególności           w oparciu o „Śląski 
System Informacji Turystycznej”; SRiWR 
„Olza” – partner subregionalny                           
w programie Śląskiej Organizacji 
Turystycznej) 

Promocja marki 

https://remarco.eu/
mailto:biuro@olza.pl


 



 

 

Współpraca partnerska >>>  

1. „Tym razem Śląskie” 

2. „Śląskie. Pozytywna energia!” 

3. „Śląski System Informacji Turystycznej” 

4. „Mobilne Śląskie” 

5. „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza 

Polsko - Czeskiego "Wspólne dziedzictwo" 

6. „Pogranicze Śląsko-Morawskie” 

7. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na 

pograniczu polsko-czeskim” 

8. „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza“ 

9. „Euroregion bez nudy“ 

10. „BezGRAnicznie turystyczni“ 

Projektowa codzienność marki  



 
  

 

 



Szlaki rowerowe 



Żelazny Szlak Rowerowy 
Poprowadzony jest po pograniczu polsko-czeskim, przez tereny 5 

gmin: Godów, Jastrzębie-Zdrój i Zebrzydowice, a także czeską 

Karwinę i Piotrowice koło Karwiny.  

Pętla główna ma 55 km długości, ale w terenie istnieje również 

pętla alternatywna, która daje rowerzystom możliwość wyboru kilku 

wariantów trasy. Najkrótszy wariant ma 34 km.  

http://www.youtube.com/watch?v=BmCZnaZhr4A


Żelazny Szlak Rowerowy 
Motywem przewodnim szlaku jest kolej, bo to ona wywarła duży 

wpływ na losy gospodarczego i infrastrukturalnego rozwój 

tutejszych miast oraz życie ich mieszkańców. Szlak zyskał opinię 

łatwego do przebycia, więc poradzą sobie z nim nawet mniej 

zaawansowani rowerzyści. Jest też przejezdny dla rowerów 

szosowych. 

Więcej informacji:   

https://zelaznyszlakrowerowy.pl/showmap  

https://www.slaskie.travel/route/1011376/zelazny-szlak-rowerowy  
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Greenways Kraków-
Morawy-Wiedeń 
Greenways Kraków-Morawy-Wiedeń to szlak dziedzictwa 

przyrodniczo-kulturowego tworzony w oparciu o sieć tras 

rowerowych, pieszych, wodnych, konnych oraz edukacyjnych 

ścieżek tematycznych.  



Greenways Kraków-
Morawy-Wiedeń 
Trasa zaczyna się w Krakowie na Jurze Krakowsko - 

Częstochowskiej i biegnie przez Dolinę Oświęcimską, Ziemię 

Pszczyńską i Śląsk Cieszyński. Dalej szlak prowadzi przez Beskidy 

na pograniczu polsko-czeskim, a następnie przez Morawy 

Południowe, gdzie pośród winnic dociera do Dolnej Austrii i 

Wiednia. 

Więcej informacji: 

https://www.slaskie.travel/route/11230/greenways-krakow-

morawy-wieden  
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Sieć blisko 800 km 
znakowanym szlaków 
rowerowych 
 
 



Górskie trasy rowerowe 
MTB Beskidy 
 
 
Trasy rowerowe MTB Beskidy to ciekawa propozycja 
dla najbardziej wymagających kolarzy górskich. 
Dobrze przygotowanymi trasami zachęcają Brenna, 
Trójwieś Beskidzka, Ustroń, Wisła oraz przygraniczne 
czeskie i słowackie miejscowości.  
 
Trasy te, to jednak nie wszystko. Podstawą oferty są 
atrakcyjne eventy rowerowe, w szczególności Uphill 
MTB oraz przygotowywany do realizacji 
transgraniczny Maraton Gorol MTB. 
 
Więcej informacji:  
http://uphillmtb.pl/  

źródło: http://uphillmtb.pl/  

http://uphillmtb.pl/


Szlaki  
tematyczne 



Szlak Zabytków Techniki 
Szlak Zabytków Techniki jest tematycznym, samochodowym 

szlakiem turystyczno-kulturowym, łączącym 40 obiektów 

związanych z kulturą dziedzictwa przemysłowego 

województwa śląskiego. Szlak ten jest markowym produktem 

turystycznym (sieciowy produkt obszaru) prezentującym 

najważniejsze i najciekawsze pod względem walorów 

turystycznych, historycznych i architektonicznych obiekty 

przemysłowe w regionie śląskim.  

Więcej informacji:   

https://www.zabytkitechniki.pl/  

 

https://www.zabytkitechniki.pl/


Szlak Zabytków Techniki 
Browar Zamkowy Cieszyn 

Browar Zamkowy Cieszyn jest jednym z najstarszych browarów 

na świecie, który pracuje nieprzerwanie od 1846 roku i wytwarza 

piwo według tradycyjnych technologii. Oprócz produkcji piwa 

Browar Zamkowy ma także charakter "żywego muzeum 

piwowarstwa". Na jego terenie funkcjonuje wystawa muzealna, 

ukazująca historię browaru oraz piwowarstwa na Śląsku 

Cieszyńskim. 

Więcej informacji:  https://www.browarcieszyn.pl/  

 

https://www.browarcieszyn.pl/
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Szlak Zabytków Techniki 
Muzeum Drukarstwa w Cieszynie 

Muzeum Drukarstwa w Cieszynie to kompletna stara drukarnia 

typograficzna, gdzie zachował się charakterystyczny klimat 

dawnych czasów. To jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie cały 

zgromadzony sprzęt jest w pełni sprawny i gdzie zwiedzający 

obserwują kolejne etapy powstawania druku dawną, archaiczną 

metodą. 

Więcej informacji:   

http://muzeumdrukarstwa.pl/  

 

http://muzeumdrukarstwa.pl/


Szlak Zabytków Techniki 
Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego 

Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego, otoczone 

monumentalnymi zabytkami poprzemysłowymi, znajduje się na 

terenie zabytkowego założenia dawnej huty "Klemensa". Muzeum 

dokumentuje tradycje kulturowe regionu oraz pozyskuje wszelkie 

artefakty związane z historią Ustronia i jego mieszkańców. W 

części skansenowej działa też Domek Pracy Twórczej z ofertą 

warsztatową. Mocną stroną Muzeum jest najbogatsza na Ziemi 

Cieszyńskiej kolekcja zabytkowych tekstyliów oraz liczne sprzęty 

domowe i gospodarskie, których działanie prezentowane jest 

podczas różnych eventów.  

Więcej informacji:  

https://muzeum.ustron.pl  

 

https://muzeum.ustron.pl


Szlak Tradycyjnego 
Rzemiosła 
Szlak Tradycyjnego Rzemiosła jest trasą tematyczną 

przebiegającą przez bogaty pod względem tradycji regionalnych 

Śląsk Cieszyński. Szlak powstał jako część przedsięwzięcia pod 

nazwą Akademia Ginących Zawodów. W jego ramach, w oparciu o 

znajdujące się na trasie obiekty oraz siedziby rzemieślników i 

twórców, stworzono zainteresowanym m.in. możliwość 

spróbowania własnych sił w tradycyjnym rzemiośle.  

Więcej informacji:  http://www.infotur.olza.pl/pl/oferta/szlak-

tradycyjnego-rzemiosla/9/  
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Droga Książęca  
- Via Ducalis 
 Droga Książęca - Via Ducalis nawiązuje do istniejącego szlaku o 

tej samej nazwie i zaprasza do  zmotoryzowanego zwiedzania 

wybranych miejsc znajdujących się na terenie Śląska 

Cieszyńskiego, w których przetrwały do dziś wyjątkowo piękne 

zabytki kultury materialnej oraz pozostawiły ślady swojego 

panowania dynastie Piastów i Habsburgów. 

Więcej informacji:  https://www.slaskie.travel/route/11352/rs553-

droga-ksiazeca-via-ducalis 

http://www.infotur.olza.pl/pl/oferta/droga-ksiazeca-via-ducalis/7/  
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Dla rodzin 
z dziećmi 



Beskidzki Dom Zielin 
„Przytulia” w Brennej 
Beskidzki Dom Zielin „Przytulia” w Brennej to żywe muzeum. 

Miejsce wyjątkowe na mapie kulturalnej Śląska Cieszyńskiego. 

Multimedialna wystawa stała obrazuje funkcjonowanie ziół w 

kulturze i życiu codziennym górali śląskich. Wokół budynku 

znajduje się herbarium – ogródek ziołowy. W trakcie zwiedzania 

przewidziana jest również projekcja filmu promocyjnego oraz 

degustacja owocowo-ziołowej herbaty breńskiej.  Kalendarz 

wydarzeń pełen jest ziołowych warsztatów, koncertów i spektakli. 

Więcej informacji:  https://domzielin.eu/  

 

https://domzielin.eu/


Beskidzki Dom Zielin 
„Przytulia” w Brennej 
Więcej informacji:   

https://domzielin.eu/  

Dane adresowe:   

43-438 Brenna; ul. Wyzwolenia 69 

tel.: + 48 33 400 00 21 

email: domzielin@brenna.org.pl 

 

 

https://domzielin.eu/


Dom Przyrodnika  
w Hażlachu 
Dom Przyrodnika w Hażlachu powstał w wyniku adaptacji wraz z 

przebudową budynku dawnego spichlerza w Hażlachu, 

pochodzącego z II połowy XIX w. Dom stanowi niecodzienne 

połączenie dziedzictwa architektonicznego dawnego spichlerza z 

bogactwem przyrodniczym Śląska Cieszyńskiego prezentując w 

sposób nowoczesny i nieszablonowy historię rozwoju rolnictwa i 

osadnictwa. 

Więcej informacji: https://domprzyrodnika.pl  

 

https://domprzyrodnika.pl


Dom Przyrodnika  
w Hażlachu 
Więcej informacji:  

https://domprzyrodnika.pl  

Dane adresowe:  

43-419 Hażlach; Plac prof. Wiktora Wawrzyczka u zbiegu ul. 

Głównej i Karnowiec 

tel.: + 48 576 542 444  

e-mail: domprzyrodnika@hazlach.pl   

 

 

https://domprzyrodnika.pl


Wielka Czantoria w Ustroniu 
Wieża widokowa, kolej linowa, park 
rozrywki 

 Wielka Czantoria z wyciągiem w Ustroniu to najwyższy 

szczyt pasma Czantorii i Stożka będącego częścią Beskidu 

Śląskiego. Przez szczyt przebiega granica państwowa 

pomiędzy Polska, a Republiką Czeską. Po czeskiej stronie 

szczytu znajduje się wieża widokowa o wysokości 29 m, 

stanowiąca doskonały punkt widokowy.  



Wielka Czantoria w Ustroniu 
Wieża widokowa, kolej linowa, park 
rozrywki 
Na północno-wschodnich zboczach znajduje się kolej linowa, która 

umożliwia aktywny wypoczynek w górach przez cały rok. W ciągu 8 

minut (!) dowozi turystów z Ustronia na wysokość 855 m n.p.m. - na 

Polanę Stokłosica. Stąd można podziwiać piękne panoramy 

Beskidu Śląskiego i Ustronia, skorzystać z letniego toru 

saneczkowego, odpocząć na największej w Polsce górskiej plaży z 

leżakami, udać się do wieży widokowej na szczycie Czantorii lub na 

piesze wędrówki Szlakiem Beskidzkim. Zimą do dyspozycji 

narciarzy i snowboardzistów kolej oddaje świetne trasy narciarskie. 

 



Wielka Czantoria w Ustroniu 
Wieża widokowa, kolej linowa, park 
rozrywki 

Więcej informacji: 

http://www.czantoria.net  

Dane adresowe:  

43-450 Ustroń; ul. 3 Maja 130 

tel.: +48 33  854 35 50 

e-mail: czantoria@czantoria.net 

 

 

 

http://www.czantoria.net


Łaźnia Moszczenica 
Instytut Dziedzictwa i Dialogu 

W ramach projektu „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” 

budynek byłej łaźni górniczej kopalni „Moszczenica” zostanie 

zaadaptowany na Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego 

"Łaźnia Moszczenica". W ramach Centrum będzie funkcjonowała 

wieloczęściowa ekspozycja pokazująca historię, rozwój i aspekty 

kulturowe Górnego Śląska z wykorzystaniem 

najnowocześniejszych metod prezentacji z zachowaniem pełnej 

interaktywności eksponatów i prezentacji oraz z klasycznymi 

eksponatami górniczymi a także Centrum informacji. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Łaźnia Moszczenica 
Instytut Dziedzictwa i Dialogu 

Więcej informacji: 

http://www.visitindustrial.travel  

 

Dane adresowe:  

44-338 Jastrzębie-Zdrój; ul. Towarowa 7 

tel.: +48 33  854 35 50 

e-mail: poczta@laznia.jastrzebie.pl 

 

 

http://www.visitindustrial.travel/
http://www.visitindustrial.travel/


Oferta 
kulturalna 



Wydarzenia kulturalne 
Śląska Cieszyńskiego 

    |   Przegląd Filmowy “Kino na granicy” |  20-25 sierpnia 2021r. 

        https://kinonagranicy.pl  

    |   Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic | 1-9 października 2021r. 

        https://borderfestival.eu  

    |    Święto Trzech Braci | 18-20 czerwca 2021r. 

         https://www.cieszyn.pl    

https://kinonagranicy.pl
https://borderfestival.eu
https://www.cieszyn.pl


Wydarzenia kulturalne 
Śląska Cieszyńskiego 

    |    Tydzień Kultury Beskidzkiej | 24 lipca-1 sierpnia 2021r. 

        https://tkb.art.pl  

    |    Tradycyjne Miyszani Owiec | Maj 2021r. 

        http://seroscypek.pl/atrakcje/miyszani-owiec-redyk  

    |    Słowiańska Noc Folk- Metalowa & Dni Dawnych Kultur | 2-4 lipca 2021r. 

         https://www.brenna.org.pl   

    |    Święto Baraniny. XV Mistrzostwa Polski w podawaniu baraniny  

         7 sierpnia 2021r. 

         https://pl-pl.facebook.com/BaraninaJagniecina  

https://tkb.art.pl
http://seroscypek.pl/atrakcje/miyszani-owiec-redyk
http://seroscypek.pl/atrakcje/miyszani-owiec-redyk
http://seroscypek.pl/atrakcje/miyszani-owiec-redyk
http://seroscypek.pl/atrakcje/miyszani-owiec-redyk
http://seroscypek.pl/atrakcje/miyszani-owiec-redyk
https://www.brenna.org.pl
https://pl-pl.facebook.com/BaraninaJagniecina
https://pl-pl.facebook.com/BaraninaJagniecina
https://pl-pl.facebook.com/BaraninaJagniecina


Flagowe  
atrakcje 



Dwumiasto Cieszyn  
ze Wzgórzem Zamkowym 
 
 
Cieszyn to miasto transgraniczne, leżące na południu Polski u stóp 

Beskidu Śląskiego a po stronie czeskiej Beskidu Śląsko-

Morawskiego. Centrum kulturalne, oświatowe i administracyjne 

Śląska Cieszyńskiego.  

To urokliwe, przygraniczne miasto liczy około 35 tys. mieszkańców. 

Zachował się średniowieczny układ urbanistyczny, pozostało wiele 

zabytków i niezwykłych miejsc.  



Dwumiasto Cieszyn  
ze Wzgórzem Zamkowym 
 
 
Niepowtarzalny klimat miasta stworzyły różne  narodowości, 

wyznania, kultura i tradycje. Najważniejszymi zabytkami, koło 

których nie można przejść obojętnie są: 

● Rotunda romańska z XI w. (jedna z najstarszych świątyń 

chrześcijańskich w Polsce i jednocześnie najcenniejszy 

zabytek Śląska. Jej wizerunek znajduje się na 

banknocie 20 PLN. 

● Wieża Piastowska z XIV w. (punkt widokowy na Cieszyn 

i Czeski Cieszyn). 

Więcej informacji:  

https://www.tourism-pl-cz.eu  i www.cieszyn.pl  

 

 

https://www.tourism-pl-cz.eu
https://www.tourism-pl-cz.eu
https://www.tourism-pl-cz.eu
https://www.tourism-pl-cz.eu
https://www.tourism-pl-cz.eu
http://www.cieszyn.pl


Dwumiasto Cieszyn  
ze Wzgórzem Zamkowym 
 
 
Więcej informacji:  

https://www.tourism-pl-cz.eu  i www.cieszyn.pl  

Dane adresowe:  

Cieszyńskie Centrum Informacji  

43-400 Cieszyn; Rynek 1  

tel.: +48 33  479 42 48 

e-mail: cieszyn@slaskie.travel 

 

 

 

https://www.tourism-pl-cz.eu
https://www.tourism-pl-cz.eu
https://www.tourism-pl-cz.eu
https://www.tourism-pl-cz.eu
https://www.tourism-pl-cz.eu
http://www.cieszyn.pl


Koronka Koniakowska 
(Koniaków) 
Centrum Koronki Koniakowskiej jest miejscem, w którym 

kultywuje się i propaguje ponad stuletnią koronczarską tradycję z 

Koniakowa. W Centrum znajduje się Muzeum Koronki 

Koniakowskiej oraz sklepik z twórczością ludową. Całościowo 

prezentowana jest historia, warsztaty i specyfika koronki 

koniakowskiej. 

Więcej informacji:  https://centrumkoronkikoniakowskiej.pl  

Dane adresowe: 

43-474 Koniaków 704 

tel.: +48 535 328 291 

e-mail: ligockakohut@gmail.com 

 

https://centrumkoronkikoniakowskiej.pl


Polsko-Czesko-Słowacki 
Trójstyk w Jaworzynce 
 
 
 

W należącym do miejscowości Jaworzynka przysiółku Trzycatek 

zbiegają się granice trzech państw: Polski, Czech i Słowacji.  

Stoją tu trzy słupy dwumetrowej wysokości, wykonane z 

jasnoszarego granitu, z nazwami trzech państw. Trójstyk 

beskidzki powstał w 1993 r., po rozpadzie Czechosłowacji. Sam 

punkt zbiegu trzech granic znajduje się w korycie strumienia nad 

którym możemy przejść niewielkim mostkiem. Ciekawostką są aż 

trzy nazwy wspomnianego strumienia, który ma polską nazwę 

Wawrzaczowy Potok, czeską – Kubankowski Potok, a na Słowacji 

nazywany jest Potokiem Gorylów.  



Polsko-Czesko-Słowacki 
Trójstyk w Jaworzynce 
 
 
W rejonie tym, na terenie trzech krajów, leżą trzy wsie. Obok 

polskiej Jaworzynki są to: po słowackiej stronie Czerne oraz 

niewielka miejscowość Herczawa w Republice Czeskiej. W 

rejonie tym przebiega kilka szlaków turystycznych, 

umożliwiających poznanie okolicy.  

Więcej informacji: 

https://beskidy.slaskie.travel/poi/7169/dreilndereck-in-

jaworzynka-trzycatek  

 

https://beskidy.slaskie.travel/poi/7169/dreilndereck-in-jaworzynka-trzycatek
https://beskidy.slaskie.travel/poi/7169/dreilndereck-in-jaworzynka-trzycatek
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Śląsk Cieszyński Polska Marka Turystyczna. 
marzec 2021 Wersja 1.0 

opracowanie: Mateusz Wit Waliczek, remarco.eu, oraz Zespół zarządcy marki - SRiWR “Olza”, biuro@olza.pl  

Dziękujemy. 
 
Do zobaczenia 
na Śląsku Cieszyńskim :) 

Bezgranicznie ciekawa 
oferta turystyczna  

Śląska Cieszyńskiego 

Zarządca marki: 
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” 
Strona polska Euroregionu Śląsk Cieszyński- Těšínské 
Slezsko 
Rynek 18, 43-400 Cieszyn 
tel. +48 33 85 78 720, +48 515 137 120 
 

Osoba do kontaktu: Bogdan Kasperek | Dyrektor Biura 

www.olza.pl 
www.slaskcieszynski.travel 
 
       @Slask.Cieszynski   
        
       @slask.cieszynski 
       
       youtube.com/c/ŚląskCieszyński Zdjęcia pochodzą z archiwum zarządcy marki, ze strony 

fotobank.olza.pl, a także z zasobów na licencji Creative Commons. 

https://remarco.eu/
mailto:biuro@olza.pl
http://www.olza.pl
http://www.slaskcieszynski.travel
https://www.facebook.com/Slask.Cieszynski/
https://www.instagram.com/slask.cieszynski/
https://www.youtube.com/c/%C5%9Al%C4%85skCieszy%C5%84ski

